O Λεβεντάκης για την εθνική
τράπεζα Φιλιατρών
Ο εκ των υποψηφίων δημάρχων Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης
(φωτό) αναφέρθηκε στο θέμα που έχει προκύψει στα Φιλιατρά με
τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, λέγοντας-μεταξύ άλλωνπως είναι απολύτως αναγκαίο αυτή να συνεχίσει την καθημερινή
της λειτουργία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των πολιτών
μαζί της».
Κατά τη γνώμη μας είναι προφανές ότι ο Λεβεντάκης
έχει
δίκιο και μακάρι, αν τελικά εκλεγεί, να κάνει αυτά που
πρέπει για να συνεχίσει τελικά η Εθνική τράπεζα τη
λειτουργία της.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει τα
εξής: «Εμπαιγμός από την Εθνική Τράπεζα. Από την “μεγάλη
φίλη του λαού Εθνική Τράπεζα”, όπως διαφημίζονταν παλιά, η
οποία μολονότι την 30ή Δεκεμβρίου 2018 σε ειδικό ένθετο στο
“Πρώτο Θέμα”, με τίτλο: “business stories – Πρωταγωνιστές”,
στη σελίδα 20, ως μια από τις επιχειρήσεις που
“διακρίθηκαν”, διά του διευθύνοντος συμβούλου της φέρεται να
δηλώνει ότι:
“Η τράπεζα ξεκινά τον μετασχηματισμό της με στόχο να γίνει
ευέλικτη και αποτελεσματική, με το βλέμμα στραμμένο στο νέο
οικονομικό περιβάλλον και τις εξελισσόμενες ανάγκες των
πελατών της”, μόλις την 2α Ιανουαρίου 2019 επικόλλησε στη
θυρίδα της, όπως ονομάζεται το, ήδη από ετών, υποβαθμισθέν
κατάστημά της, που λειτουργεί μόνο με δύο υπαλλήλους,
“ανακοίνωση”, διά της οποίας ενημερώνει τους πελάτες της
ότι:
“Από 2 Ιανουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου θα λειτουργεί κάθε Τρίτη
και Πέμπτη, από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου
καθημερινά και από τις 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη”…
Τρομερό το πλήγμα για τη βαριά γεωργική βιομηχανία της
πόλης, που αγωνίζεται αυτοδύναμα με αυτοθυσία να επιβιώσει
απέναντι σ’ ένα κράτος που της στερεί αδικαιολόγητα
υποδομές, υπηρεσίες, προγράμματα ενημέρωσης και της παρέχει
αφειδώς τη γραφειοκρατία, τη θρυλική και διαχρονική
δυσλειτουργικότητα της δημόσιας διοίκησης και την
υπερφορολόγηση με συνέπειες πολλαπλές, δραματικές και
οφθαλμοφανείς.
Απίστευτη ανυπαίτια ταλαιπωρία όλων των πολιτών της πόλης
και όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά όλων των υπερηλίκων
και των μη εξοικειωμένων με τις τεχνολογικές λύσεις και τα
πληροφοριακά συστήματα. Ορατός μέγας κίνδυνος επέλευσης
αναπόδραστα τραγικών συνεπειών, λόγω της δικαιολογημένης
αδυναμίας ανταπόκρισης των πολιτών στις ανάγκες της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην κατάσταση, που δυστυχώς
επικρατεί στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας και απαιτεί τις
μισές μέρες του μήνα ο πολίτης κάτι να καταβάλει υπέρ αυτής
(βεβαιωμένες οφειλές, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές, τέλη
κυκλοφορίας κ.λπ.).
Η “μεγάλη φίλη” είναι απολύτως αναγκαίο να συνεχίσει την
καθημερινή της λειτουργία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των
πολιτών μαζί της, με άλλες τράπεζες και κυρίως το Ελληνικό
Δημόσιο και η διοίκησή της πρέπει άμεσα να ανακαλέσει την
απόφασή της αυτή, αφού είναι δεδομένο ότι από τις αρχές της
δεκαετίας του ‘60, που άνοιξε το κατάστημα, μετά από αυτό
της Αγροτικής Τράπεζας, διαχρονικά μας στήριξε και την
στηρίξαμε…
Διαφορετικά, προ της επελεύσεως του κινδύνου της
αδικαιολόγητης έκθεσής μας σε περιπέτειες, ας αναλογιστούμε
πού έχουμε οδηγηθεί από την απάθεια και τη σιωπηρή αδράνεια,
σε όσα συμβαίνουν γύρω μας στην οικονομία, στην παιδεία, στα
μέτρα που απογύμνωσαν την επαρχία μας από υποδομές και
υπηρεσίες και αντί να μειώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών,

κάνοντας τις υπηρεσίες του κράτους πιο αποδοτικές και
αποτελεσματικές, οδήγησαν στην υποχώρηση, αν όχι
καταβαράθρωση, των βασικών δεικτών ποιότητας ζωής. Ας
αφήσουμε την σκέψη μας και την ψυχή μας ελεύθερες να μας
οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο μέσα από το ενδιαφέρον και
την ενεργή συμμετοχή μας στα κοινά».

